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ÖZET

Geçti¤imiz y›l (1995) "Genelabs" laboratuvarlar› taraf›ndan kan yolu ile bulaflan yeni bir hepatit etkeni
keflfedilmifl ve hepatit G virüsü (HGV) olarak isimlendirilmifltir. Ayn› y›l Abbott laboratuvarlar›, “GB” ön eki
ile isimlendirilen üç yeni viral ajan keflfettiklerini bildirmifller ve bunlar› GBV-A, GBV-B, GBV-C olarak tan›m-
lam›fllard›r.

Hepatit G virüsü, Flaviviridae ailesinden bir RNA virüsüdür ve yap›sal olarak HCV ile yak›n bir iliflkisi
vard›r. ‹nsanlarda akut ve kronik hepatit etkeni oldu¤u gösterilmifltir. K›s›tl› say›da çal›flman›n sonuçlar›na gö-
re intravenöz ilaç ba¤›ml›lar›nda, hemofilik hastalarda ve birden daha çok say›da kan transfüzyonu yap›lan
hastalarda anlaml› oranlarda HGV-RNA pozitifli¤i saptanm›flt›r. Sa¤l›kl› kan donörlerinde HGV-RNA pozitifli¤i
% 0.5 ile 1.7 aras›nda de¤iflmektedir.

GB etkenlerinden GBV-A’n›n tamarin karaci¤erinde replikasyonunun olmad›¤›, bunun yan›s›ra GBV-B’nin
tamarinlerde hepatite neden oldu¤u gösterilmifltir. GBV-B’nin insanlarda hastal›¤a yol aç›p açmad›¤› henüz
net olarak kesinleflmemifltir. GBV-C ise insanlarda hepatit etkenidir ve hastal›¤›n kronikleflmeyle sonuçlana-
bilece¤ine dair güçlü kan›tlar vard›r. Elde edilen verilere göre GBV-C ile HGV aras›nda yak›n bir benzerlik
vard›r ve bu iki virüs ayn› virüs olabilir. Gelecekte yap›lacak çal›flmalar GBV-C ile HGV aras›ndaki iliflkiyi net
bir flekilde ortaya koyacakt›r.

Bu makalede yeni viral hepatit etkenleri olan HGV ve GB ajanlar› ile ilgili bilgiler mevcut literatürler ›fl›-
¤›nda gözden geçirilmifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Hepatitis G virüsü, GB etkenleri, GBV.

SUMMARY

The Alphabet of the Hepatitis Viruses has been Increasing:

Hepatitis G Virus and GB Viruses.

In the last year (1995), a new hepatitis agent that transmissible via blood has been found out by the Ge-
nelabs laboratories and it has been named as hepatitis G virus (HGV). In the same year, the Abbott labora-
tories have presented three new viral agents named with GB prefix and have defined them as GBV-A, GBV-
B and GBV-C.
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GİRİŞ

Hepatit B yüzey antijeninin 1960’lı yılların son-
larında duyarlı bir şekilde kullanımına kadar trans-
füzyona bağlı olduğu düşünülen bir kaç tip hepatitin
varlığından bahsedilmiştir. Hepatit A virüsünün
(HAV) keşfedilmesi ve HAV’a yönelik duyarlı sero-
lojik yöntemlerin saptanması transfüzyona bağlı he-
patitlerden HAV’ın sorumlu olmadığını ortaya koy-
muştur (1,2). Daha sonraki yıllarda yapılan çalışma-
lar sonucunda A ve B tipi hepatitlerden farklı bir
hepatit tablosunun olduğu belirlenmiş ve klinik tablo
1970’li yılların sonlarında non-A, non-B hepatit
olarak tanımlanmıştır (3). Son yıllarda moleküler bi-
yolojik yöntemlerdeki hızlı gelişmeler, hepatit virüs-
leri ile ilgili bilgilerimize önemli katkılar sağlamıştır.
Choo ve arkadaşları 1989 yılında hepatit C virüsü-
nü (HCV) tanımlamışlar ve takip eden yıllar içinde
HCV’ye karşı duyarlı ve özgül serolojik testler geliş-
tirilmiştir (4). Bugün transfüzyona bağlı hepatitlerin
en önemli nedeninin HCV olduğu bilinmektedir. Bu
gelişmeleri 1990’lı yıllarda moleküler biyolojik yön-
temler kullanılarak hepatit E virüsünün (HEV) keşfe-
dilmesi takip etmiştir (5). HEV dışkı-ağız yolu ile bu-
laşan, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde
büyük akut hepatit salgınlarına yolaçan bir virüstür.

Yukarıda bahsedilen bu gelişmelere rağmen, bi-
linen hepatit virüsleri dışında primer olarak hepatit
etkeni olması muhtemel “non -A, B, C, D, E” et-
ken ya da etkenlerinin varlığı ie ilgili kuşkular, viral
hepatitlerin tümünü kapsayacak şekilde etyolojinin
tamamen aydınlanmadığını gündeme getirmiştir (6).
Örneğin fulminan karaciğer yetmezliği ile ilgili oldu-
ğu düşünülen farklı bir viral ajanın varlığından ciddi
bir şekilde bahsedilmektedir (7,8). Bu yönde bir ta-
kım veriler olmasına rağmen henüz fulminan hepa-
titten sorumlu yeni bir viral ajanla ilgili çok net bilgi-
ler elde edilebilmiş değildir. Ancak geçtiğimiz yıl

içinde yapılan keşifler, literatüre viral hepatit etkeni
virüsler ile ilgili yeni bilgiler kazandırmıştır.

YENİ HEPATİT VİRÜSLERİNİN KEŞFİ:

Hepatit G Virüsü:

Geçtiğimiz yıl (1995), Ocak ayında “Genelabs”
laboratuvarları kan yolu ile bulaşan yeni bir hepatit
etkeni keşfettiklerini bildirmişler ve şimdilik sözko-
nusu ajanı “Hepatit G Virüsü” (HGV) olarak isimlen-
dirmişlerdir (9). Hepatit etkenlerinin alfabetik isimlen-
dirmesinde sıranın HFV’de olması gerektiği ve bu
yeni etkene neden HGV denildiği sorusunun cevabı
1994 yılındaki gelişmelerde gizlidir. Zira Aralık
1994’de HFV olarak adlandırılan yeni bir virüsün
bulunduğu yayınlanmıştır (8). Ancak daha sonraki
aylarda bu bilgi yeterince doğrulanmamıştır. İşte bu
nedenle Genelabs, keşfetmiş olduğu yeni hepatit et-
keni virüsü, keşfedenin ismi ile de uyumlu olacak
şekilde HGV olarak isimlendirmiştir. Hepatit virüs-
lerinin alfabetik sıralamasında HFV’ye ayrı bir sayfa
ayrılmıştır, ancak henüz bu sayfa boştur ve muhte-
melen önümüzdeki yıllarda elde edilecek olan bilgi-
lerle doldurulacaktır.

Üçüncü Uluslararası Hepatit C Toplantısı’nda
Genelabs laboratuvarlarından Dr. Jungsuh Kim
kendi çalışma gruplarının, Hastalık Kontrol Merkezi
hepatit branşı ve Dr. Harvey Alter’in grubu ile işbir-
liği yaparak HGV’ye ait orjinal klonu bir ölçüde
identifiye ettiklerini açıklamıştır. HGV’ye ait iki ayrı
isolatın klonlaması ve sekans analizinin tamamlandı-
ğı bildirilmiştir. İlk klonun kaynağı kronik post-trans-
füzyon hepatiti tanısı almış Kafkasya’lı bir erkek
hastadır. Bu olguda HGV’nin, HCV ile koinfeksiyo-
nu sözkonusudur. İkinci klonun kaynağı dört yıldır
karaciğer fonksiyon testlerinde orta derecede yük-
seklik saptanan bir flebotomisttir (9).

Mevcut bilgilerin ışığında HGV bir RNA virüsü-

The hepatitis G virus as a member of the Flaviviridae is a RNA virus and closely related with HCV. It
has been shown that it is an agent of both acute and chronic hepatitis. According to the results of the stu-
dies limited number, statistically important HGV-RNA positivity has been found among the multiple transfu-
sed patients, iv. drug addicts, haemophilic patients. In healthy blood donor population, the HGV-RNA posi-
tivity ranges from 0.5% to 1.7%.

Besides the GBV-A one of the GB agents has not the replication state on the liver of the tamarin, it has
been shown that GBV-B causes hepatit disease in the tamarins. It has not been provided yet whether or not
the GBV-B causes a disease in man. However, GBV-C is a hepatitis agent of human being and there are
strong evidence that the disease would end to be chronic. According to the present data, there is a close si-
milarity between the GBV-C and HGV and the mentioned two viruses may be the same virus. Next studies
will clearly demonstrate the relationship between the GBV-C and HGV.

In the paper, the information related to HGV and GB agents to be the new agents of hepatitis has been
reviewed in the light of the literature.

KKeeyy  WWoorrddss::  Hepatitis G virus, The GB agents, GBV.



dür ve Flaviviridae ailesinin bir üyesi gibi görünmekte-
dir. Yapısal olarak HCV ile yakın ilişkisi olduğu tes-
pit edilmiştir. HGV genomu yaklaşık 9400 nükle-
otid uzunluğunda bir "open reading frame" (ORF)’e
sahiptir. HGV’nin 3’UTR bölgesi, HCV’nin 3’UTR
bölgesinden anlamlı olarak daha uzundur. 5’UTR
bölgesi ise HCV’nin 5’UTR bölgesinden oldukça
farklıdır. HCV genotiplerinin 5’UTR bölgesi %90
oranında identifiye edilmiştir. HGV’nin genomik ya-
pısı Flaviviridae ailesinin diğer üyelerine benzer.
ORF, ancak %26’sı HCV ile homoloji gösteren yak-
laşık 2900 aminoasitten oluşan bir poliproteini kod-
lar (9,10).

HGV poliproteinlerinin hidrofobik bölgeleri, kor
bölgesi ve RNA genomunun 5’ ucunda sonlanan iki
adet zarf proteini (E1 ve E2) ile uyumludur. 3’ böl-
gesine doğru E1 ve E2 bölgelerinin yanında yapısal
olmayan (nonstrüktürel) proteinler yer alır. Bunlar
iki proteaz, bir helikaz ve bir RNA bağımlı RNA po-
limeraz ile 3’ bölgesinde sonlanır. İlginç olanı HGV’
nin kor bölgesi HCV’nin kor bölgesinden daha
küçüktür ve HCV ile aynı hizada değildir. Sadece
E2/NS1 bölgesi ile zayıf bir sekans benzerliği gös-
terir. HCV E2 ile karşılaştırıldığında, HGV E2 bir
kaç potansiyel glikolizasyon bölgesine sahiptir. Bu
veriler HGV’yi açıkça kendi özgün genusu içine
koymaktadır (9,10).

GB Virüsleri:

Çok önemli bu yeni gelişmelere ek olarak 7 Ni-
san 1995’te Washington’da yapılan bir toplantıda,
başkanlığı Dr. Isa Mushahwar tarafından yapılan Ab-
bott Laboratuvarları virüs keşif grubu, kan yolu ile
bulaşan 3 yeni viral etken keşfettiklerini duyurmuş-
tur (11). "GB" ön eki ile isimlendirilen bu virüsler or-
jinal olarak ilk kez infeksiyöz serumlardan elde edil-
miştir. Başlangıçta iki farklı virüs klonlanmıştır. GB
etkeni içeren ilk serum akut viral hepatit tanısı alan
Şikago’lu bir cerraha aittir. GB etkenini içeren se-
rumlardan, bir çeşit marmoset olan tamarinlere (Sa-
guinus labiatus) pasajlar yapılmıştır. İnfeksiyöz ta-
marin serum havuzundan “Representational diffe-
rence analysis” (RDA) ile GBV-A ve GBV-B şeklin-
de isimlendirilen iki ayrı flavivirüs benzeri viral etke-
nin identifikasyonu yapılmıştır (12-15). GBV-A’nın
tamarin karaciğerinde replikasyonunun olmadığı,
bunun yanısıra GBV-B’nin tamarinlerde hepatite
neden olduğu gösterilmiştir. Bu gruptan üçüncü vi-
rüs olan GBV-C ise Güney Afrikalı bir şahıstan
identifiye edilmiştir. GBV-C “universal primer” ler
kullanılarak RT-PCR ile saptanmıştır. GBV-C orji-
nal tamarin serum havuzunda saptanamamıştır.

GB virüslerinin genomik sekanslarının kendi
aralarında ve HCV ile benzerlikleri sözkonusudur.
Ancak üç GB virüsü ve HCV sınırlı oranda toplam
aminoasit sekans özdeşliği paylaşmaktadır. Nitekim
genomik sekanslarının filogenetik analizinin de da-
hil olduğu bir dizi çalışma GBV-A, B, ve C’nin HCV
genotipleri olmadıklarını ve GBV-A ile C’nin birbir-
leriyle yakından ilişkili olduğunu göstermiştir (Tablo
1) (16).

GBV-C’nin insanlarda hepatite yol açtığı ve
hastalığın kronikleşmeyle sonuçlanabileceğine dair
güçlü kanıtlar olmasına rağmen, GBV-B’nin insan-
larda hastalığa yol açıp açmadığı henüz net olarak
belirlenmemiştir (15,17,18). Ancak GBV-B’nin ta-
marinlerde ALT yüksekliğine neden olduğu kesin
olarak gösterilmiştir. GBV-A ise tamarinlerde latent
virüs olarak saptanmıştır. GBV - C ile HGV arasın-
da da yakın bir benzerlik vardır. Gelecekte yapıla-
cak olan çalışmalar GBV-C ile HGV arasındaki iliş-
kiyi net bir şekilde ortaya koyacaktır. Yeni keşfedi-
len hepatit virüsleri ve oluşturdukları hastalıklar
Tablo 2’de gösterilmiştir (9).
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Tablo 1. Flaviviridae Poliproteinleri Arasındaki
Aminoasit Sekans Benzerlikleri (%).

HCV-1 GBV-A GBV-B

(genotip 1a)

GBV-A 26

GBV-B 32 27

GBV-C 29 48 28

Tablo 2. Yeni Keşfedilen Hepatit Virüsleri

Keşfeden Yaptığı Hastalık

Hepatit G Virüsü * Genelabs İnsanlarda akut ve 
kronik hepatit

GB Virüsleri Abbott

GBV-A Latent tamarin virüsü

GBV-B Tamarinlerde hepatit 
etkeni olduğu 
gösterilmiştir.

İnsanlarda akut
hepatit etkeni olabilir

GBV-C* İnsanlarda akut ve 
kronik hepatit

* Hepatit G virüsü ile GBV-C aynı virüs olabilir ya da birbir-
leri ile çok yakın ilişkisi vardır.



TEŞHİS

Genelabs ve Abbott laboratuvarlarının 3. Ulusla-
rarası HCV Toplantısı’nda sunduğu sonuçlar her iki
virüs içinde kolaylıkla kullanılabilir spesifik antikor
testlerinin tasarlanması gerektigini göstermiştir.
HGV spesifik antikorlarını (anti-HGV) saptamak
için hem rekombinan proteinler hem de sentetik
peptidler kullanılmıştır. Genelabs NS5 bölgesinin
birbirleri ile örtüşmeyen kısımlarından oluşan iki set
pirimeri içeren araştırma bazlı PCR’ı geliştirmiştir.
Daha sonra spesifik PCR ürünlerini tanımlamak için
probları kullanmıştır. İki bölgede de PCR pozitifliği
saptanması ile örneğin pozitifliği doğrulanmaktadır.
Genel olarak iki primerde birbiriyle uyumlu sonuçlar
göstermiştir. NS5 bölgesinden baz alınan bu pri-
merler rölatif olarak korunmasına rağmen, Gene-
labs PCR test etme stratejisini 5’ UTR’den baz alı-
nan primerler kullanarak genişletmektedir (9).

Boehringer Mannheim firması Genelabs’la or-
taklaşa çalışarak HGV PCR’ı piyasaya vermeyi plan-
lamıştır. Bunun yanı sıra Abbott da GBV-C bazlı
PCR’a sahiptir, ancak GBV ile ilgili PCR çalışmaları
henüz sınırlı sayıda laboratuvarda yapılabilmektedir.

Rekombinan antijenlerle elde edilen ayıraç nite-
likli maddelerle (ELISA) yapılmış öncü çalışmalar ile
serumda anti-GBV antikorları saptanmıştır (11).
Ancak şu anda anti-GBV’nin duyarlılık ve özgüllüğü
ile ilgili yeterli veri yoktur.

EPİDEMİYOLOJİ

HGV: Mevcut bilgilere göre HGV’nin kan yolu
ile bulaştığı kesindir. Kısıtlı sayıda çalışmanın sonuç-
larına göre intravenöz ilaç bağımlılarının %20-40’ın-
da, hemofilik hastalarda ve birden daha çok sayıda
kan transfüzyonu yapılan hastalarda anlamlı oran-
larda HGV-RNA pozitifliği saptanmıştır. Non-ABC
posttransfüzyon hepatiti tanısı alan 13 hastanın
1/3’ünde hastalığın kronikleştiği saptanmış, kronik-
leşen hastaların 3’ünde transfüzyondan 4 yıl sonra
HGV-RNA pozitif bulunmuştur. Sözkonusu 13 has-
tanın tümünde transfüzyon öncesinde HGV viremi-
sinin olmadığı gösterilmiştir (10).

HGV-RNA, normal ALT seviyesine sahip
ABD’li 769 donörün 13’ünde (%1.7) ve ALT sevi-
yesi normalin üzerinde olan 709 ABD’li donörün
11’inde (%1.5) pozitif bulunmuştur (10). Normal do-
nörlerde tespit edilen nisbi yüksek oran “acaba
HGV’nin kan ve parenteral geçiş dışında başka bu-
laşma yolları da var mıdır?” sorusunu akla getir-
mektedir.

Hadziyannis ve arkadaşları tarafından yapılan
bir çalışmada çeşitli gruplarda saptanan HGV-RNA
pozitiflik oranları Tablo 3’de gösterilmiştir (19).

GBV: Rekombinan antijenlerle tepki veren ayı-
raç nitelikli maddeler geliştirilerek ELISA ile, viral
hepatit insidansı yüksek olan gruplarda (non A-E
hepatitli hastalar, iv ilaç bağımlıları ve çok sayıda
transfüzyon yapılan hastalar) yapılan sınırlı çalışma-
larda her bir GB virüsüne karşı farklı oranlarda anti-
kor pozitifliği saptanmıştır. Örneğin çok sayıda
transfüzyon yapılmış 101 hastanın %14’ünde anti-
GBV antikoru pozitif bulunmuştur. Bunların %3’ün-
de anti-GBV-A, %11’inde anti-GBV-B ve %7’sinde
anti-GBV-C pozitifliği saptanmıştır (ortak seropozi-
tiflikler mevcutttur). İntravenöz ilaç bağımlısı 112 ki-
şinin %11.6’sında anti-GBV pozitifliği saptanmış,
ortak seropoztifliklerin burada da sözkonusu olması
nedeniyle bunların %8’inde anti-GBV-A, %4.4’ünde
anti-GBV-B ve %1.8’inde anti-GBV-C pozitif bulun-
muştur. Yine Batı Afrika’dan alınan 1300 örnekteki
seroprevalans %26.9’dur ve ortak pozitifliklerle bir-
likte ardışık GBV gruplarında sırasıyla %7.7, %13.9
ve %14.6 oranında seropozitiflik saptanmıştır.
ABD’de bir bölgede yaşayan 200 kan donöründe
%2 oranında anti-GBV pozitifliği bulunmuştur (11).

Bunun yanısıra Japonya’da yapılan bir çalışma
da ise non-A-E fulminan hepatit tanısı alan 6 has-
tanın 3’ünün serumunda PCR ile GBV-C genomu
saptanmıştır (20). Ancak GBV-C’nin fulminan he-
patit etyolojisindeki rolü ile ilgili şu an için bu bulgu-
yu destekleyen veri yoktur ve daha geniş serilerde
yeni araştırmalara gereksinim vardır.
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Tablo 3. Farklı Gruplarda HGV-RNA Pozitiflik
Oranları

Gruplar Olgu Sayısı HGV-RNA

pozitifliği (%)

Genel popülasyon 200 0.5

Akut NANBNC hepatit 7 14

Kronik NANBNC hepatit 100 6

Multipl transfüzyon

Talassemi 100 18

Hemofili 49 18

İV ilaç bağımlılığı 54 33

Primer biliyer siroz 38 0

Otoimmün hepatit 52 8

Alkole bağlı kronik kc hastalığı 49 10

Kronik hepatit B 72 10

Kronik hepatit C 102 21



KLİNİK GÖRÜNÜM

Güncel olan bu etkenler tarafından oluşturulan
hastalıkların klinik görünümü ve doğal seyri ile ilgili
henüz çok az bilgi mevcuttur. Yeterli düzeyde sero-
lojik tanı geliştirilemediği ve PCR ile ilgili araştırma-
lar ancak bir kaç laboratuvarda yapılabildiği için
hastalığın kliniği ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bununla
birlikte mevcut bilgiler HGV infeksiyonunun tüm
dünyada yaygın olarak görülebileceğini destekler ni-
teliktedir. Şu ana kadar HGV’nin akut ve kronik he-
patit nedeni olduğunu gösterir bir kaç olgu bildiril-
miştir. Bu olgulardan elde edilen verilerin HGV in-
feksiyonu için ne derecede tipik olduğu ileride yapı-
lacak çalışmalarla netleştirilecektir. Bunun yanısıra
önümüzdeki yıllar içinde HGV’nin primer olarak he-
patotropik bir virüs olmadığının ve yaygın hastalık
belirtilerinin akut ya da kronik hepatit olmadığının
gösterilmesi de mümkündür (9).

Transfüzyon ve transplantasyon sonrası HGV’ye
bağlı hepatit gelişen ve çok iyi dökümante edilmiş 4
olguya ait bilgiler gözden geçirildiğinde, her bir has-
tada 2-4 haftalık bir inkübasyondan sonra yaklaşık
6-8 hafta devam eden orta derecede bir ALT yük-
sekliği saptandığı görülmüştür. Bazı hastalarda 12-
14 haftada ALT yüksekliğinin aniden düşerek nor-
mal düzeylere indiği belirlenmiştir. Hastaların bir
kısmında ise ALT yüksekliğinin daha uzun süre per-
sistan bir şekilde kalıcı olduğu saptanmıştır. Yine
mevcut bilgiler dahilinde etkenle karşılaşanların bir
kısmında ALT yüksekliği ile birlikte veya ALT yük-
sekliği olmaksızın vireminin devam ettiği görülmüş-
tür (9).

TEDAVİ

İngiltere’den Dr. Thomas alfa interferonun HGV’
ye etkisi ile ilgili bir kaç örnek sunmuştur. Dr. Tho-
mas’ın elde ettiği bilgiler HCV ile birlikte koinfeksi-
yon şeklinde seyreden HGV infeksiyonuna aittir.
Kronik HCV infeksiyonu nedeni ile alfa interferon
tedavisi uygulanan HGV koinfeksiyonlu olgularda
elde edilen bilgilere göre alfa interferonun HGV vi-
remisini azalttığı gösterilmiştir. Ancak tedavinin ke-
silmesi ile birlikte HGV viremisinde yeniden artış ol-
duğu gözlenmiştir. Gelecekte yapılacak olan çalış-
malar interferonun ko-infeksiyon veya tek başına
HGV infeksiyonundaki etkinliğini daha net bir şekil-
de ortaya koyacaktır (9).

Aynı zamanda HCV infeksiyonlarında tedavi
amacıyla geliştirilen spesifik antiviral ajanlar ile ilgili
çalışmalar HGV ve benzer virüslere bağlı hastalıkla-
rın tedavisinde de faydalı olabilir.

GELECEK

Moleküler biyolojideki hızlı gelişmeler ve buna
bağlı olarak gelişen genetik analizler farklı hepatit
virüslerinin keşfedilmesini sağlayacak gibi görün-
mektedir. 1995 yılı içinde gelişen ve yukarıda ana
hatları ile bahsedilen gelişmeler yeni insan flavivi-
rüslerinin keşfinin habercisi olabilir. Mevcut bilgiler
ışığında bugün birden fazla yeni hepatotropik virü-
sün var olduğu söylenebilir. Muhtemelen bu virüs-
lerden birisi fulminan karaciğer yetmezliği etkenidir.
Tüm hepatit virüslerinin tanımlanması ve alfabetik
olarak isimlendirilmeye devam edebilmesi için gele-
cekte yeni keşiflerin yapılması gereklidir. Ancak son
yıllardaki gelişmeler ve yeni virüslerin tanımlanması
hepatit virüslerindeki alfabetik isimlendirmenin de-
vam edeceğini göstermektedir.
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